
 
Datum: 3. 2. 2013 

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_4 

Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou 

Jméno autora: Ing. Andrea Brzoňová 

Název sady: Sociální zabezpečení pro 3. ročník oboru sociální činnost 

Název práce: Sociální zabezpečení (pracovní list) 

Předmět: Sociální zabezpečení 

Ročník: 3. 

Studijní obor: Sociální činnost 75-41-M/01 

Časová dotace: 20 minut 

Vzdělávací cíl: Žák ovládá systém sociálního zabezpečení v ČR, určí, do jakého pilíře náleží 
jednotlivé dávky. 

Pomůcky: Počítač, notebook, dataprojektor, pracovní list, psací potřeby. 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.  



 

PRACOVNÍ LIST 
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 
ZADÁNÍ: 

 

1. Doplňte správně věty: 

1) Systémy sociálního zabezpečení jsou významnou složkou celonárodní …………….. . 

2) Sociální zabezpečení zabezpečuje v zásadě celou ……………. v různých fázích 

životního ……………… . 

3) Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 

582/1991 Sb., o …………………………………………………. . 

4) Sociální pojištění je nejvhodnější formou pro zajištění sociálních  ………….. občanů 

v případech, kdy se jedná o sociální ………………. spojenou se ztrátou …………… 

z výdělečné činnosti. 

5) Systém státní sociální podpory je financován z ……………., tedy ze státního 

…………….. v rámci nejširší celospolečenské solidarity. 

 

2. Doplňte správně dávky do jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení: 

 

I. sociální pojištění II. státní sociální podpora III. sociální pomoc 

   



3. Opakování: 

1) Vysvětlete význam sociálního zabezpečení: 

……………………………………………………………………………………. 

2) Jmenujte pilíře sociálního zabezpečení: 

……………………………………………………………………………………. 

3) Jmenujte faktory sociálního zabezpečení: 

……………………………………………………………………………………. 

4) Vysvětlete princip sociální solidarity: 

……………………………………………………………………………………. 

5) Komu je podřízená ČSSZ?: 

……………………………………………………………………………………. 
 



ŘEŠENÍ: 
 
1. Doplňte správně věty: 

1) Systémy sociálního zabezpečení jsou významnou složkou celonárodní ekonomiky. 

2) Sociální zabezpečení zabezpečuje v zásadě celou populaci v různých fázích životního 

cyklu. 

3) Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

4) Sociální pojištění je nejvhodnější formou pro zajištění sociálních potřeb občanů 

v případech, kdy se jedná o sociální událost spojenou se ztrátou příjmů z výdělečné 

činnosti. 

5) Systém státní sociální podpory je financován z daní, tedy ze státního rozpočtu v rámci 

nejširší celospolečenské solidarity. 

 

2. Doplňte správně dávky do jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení: 

 

I. sociální pojištění II. státní sociální podpora III. sociální pomoc 

• starobní důchod 

• invalidní důch. (3 stupně) 

• pozůstalostní důchody 

o vdovský 

o vdovecký 

o sirotčí 

• nemocenské 

• ošetřovné 

• peněž. pomoc v mateřství 

• vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství 

• podpora v nezaměstnanosti 

• přídavek na dítě 

• rodičovský příspěvek 

• příspěvek na bydlení 

• porodné 

• pohřebné 

• příspěvek na péči 

• příspěvek na živobytí 

• doplatek na bydlení 

• mimořádná okamžitá 

pomoc 

• příspěvek na mobilitu 

• příspěvek na zvláštní 

pomůcku 

• mimořádné výhody 

 
 



3. Opakování: 

1) Vysvětlete význam sociálního zabezpečení: 

Sociální zabezpečení je soubor institucí a opatření, jejíchž prostřednictvím a pomocí 

se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí 

občanů. 

 

2) Jmenujte pilíře sociálního zabezpečení: 

Sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. 

 

3) Jmenujte faktory sociálního zabezpečení: 

Ekonomické, demografické a společensko politické faktory. 

 

4) Vysvětlete princip sociální solidarity: 

Sociální solidarita je chápána jako vzájemná sounáležitost, podpora jak jednotlivců, 

tak skupin a organizací při rozdělování a utváření životních podmínek a prostředků. 

 

5) Komu je podřízená ČSSZ?: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 



METODICKÝ POKYN K PRACOVNÍMU LISTU 

 
Cíl: Procvičení znalostí systému sociálního zabezpečení v ČR, systému dávek. 

 

Potřebné pomůcky: 

1. notebooky (+ počítač) – učitel před hodinou musí nahrát pracovní list do notebooků žáků,  

2. vytištěné testy na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne pracovní listy a rozdá je žákům, 

3. dataprojektor – učitel promítne pracovní list celé skupině žáků, ti pak pracují skupinově. 

 

Pokyny k práci s pracovním listem: 

Učitel rozdá pracovní listy žákům. Ti pracují samostatně nebo ve skupinách. 

Doporučuji po vypracování pracovních listů sdělit žákům správné řešení a vysvětlit řešení 

otázek, v nichž žáci nejvíce chybovali. 
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Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 

 


